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Klimatdialogen 2020
Lokal overenskommelse klimatarbetsplan
1. Sammanfattning
Klimatdialogen är en vidareutveckling av prisdialogen och startades som en pilot under hösten 2018. Parterna
för en dialog kring åtgärder och aktiviteter för minskad klimatpåverkan från energianvändning i Helsingborg
och Ängelholm. Utgångspunkt har tagits i parternas egna målsättningar, nationella och lokala mål samt
omfattar alla energislag.
Ett arbetsmöte hölls i november 2019 där temat för årets klimatdialog beslutades till eleffekt.
På grund av Coronapandemin genomfördes under våren 2020 inga arbetsmöten. Det alternativa arbetssättet
blev att Öresundskraft formulerade ett förslag till klimatarbetsplan som presenterades på prisdialogmöte #1
och skickades på remis till samtliga deltagare i både klimatdialogen och prisdialogen.
Representationen i kundgruppen har utgjorts av kunder inom segmenten bostads- & lokalbolag (offentliga och
privata).

2. Dialogprocessen
Prisdialogen 2019 beslutade om att fortsätta med klimatdialogen. Medverkande i arbetsmöte har varit klimatoch miljöansvariga hos respektive kund. Öresundskraft har sedan tagit fram ett förslag till klimatarbetsplan som
föreslogs på prisdialogens samrådsmöte 1 och beslutades på samrådsmöte 2. Minnesanteckningar från
arbetsmötet i klimatdialogen bifogas ansökan om medlemskap i Klimatdialogen.
Arbetsmöte genomfördes enligt nedan:
Klimatdialogmöte #1 – 26/11, 2019, Wihlborgs, Helsingborg.

3. Klimatarbetsplan
Som aktivitetsområde beslutades eleffekt. Bilagt finns klimatarbetsplanen med nedanstående tre initiativ inom
aktivitetsområdet. Klimatarbetsplanens aktiviteter kommer att drivas via arbetsgrupper eller som enskilda
initiativ. Ledning och bemanning av arbetsgrupper bör utgå från bred involvering, samt att samverkan ska ske
mellan samtliga medlemmar i Klimatdialogen och utifrån respektive företag eller organisations förutsättningar.
Eventuella kostnader för ledning, samordning och eventuella utredningar i en arbetsgrupp delas efter
överenskommelse.
Aktivitetsområde eleffekt
Föregående års aktivitetsområde var sol med en målsättning för klimatdialogens medlemmar att ta ansvar för
att minst 10 % av det egna elbehovet täcks av lokalt producerad solel 2035.
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I och med den ökande efterfrågan på solceller i Helsingborg gäller det även att se helheten, hela
energisystemet. Under 2019 har frågan om framtidens elanvändning varit väldigt aktuell och nu gäller det mer
än någonsin att se till att elanvändningen i Sverige kan synkroniseras med de förnybara produktionsslagen.
Detta för att få ett hållbart och leveranssäkert energisystem.
Initiativ 1.
Förståelse för effekt – effektkartläggning. Inom initiativet uppmuntras medlemmarna att kartlägga sin
verksamhet efter förbrukning (och eventuell produktion) inom termen effekt.
Initiativ 2.
Styrning av förbrukning – tester av ny teknik
Inom initiativet uppmuntras medlemmarna att utveckla/undersöka metoder för att justera sin förbrukning av
effekt på ett hållbart vis.
Initiativ 3.
Utredning av incitament
Medlemmarna bjuds in till kommunikation kring kommande förändringar med syfte att skapa förutsättningar
för smart användning av elnätet.

4. Nationella Klimatdialogen
En ansökan om medlemskap i klimatdialogen kommer att skickas in till det nationella kansliet
(www.prisdialogen.se).

5. Klimatdialog 2021
Under hösten 2020 och fram till nästa prisdialog genomförs arbetsmöten för att ta fram förslag till en ny
klimatarbetsplan och följa upp föregående års klimatarbetsplan.

6. klimatdialogens arbetsmöten och deltagare
Kund/kundorganisation

Representanter

Möte
#1

SABO

Helsingborgshem, Britt Nymberg

x

Riksbyggen Brf:s
Intresse-förening i Norra
Skåne

Thomas Sjöholm

x

Fastighetsägarna Syd,
Distriktsstyrelsen
Helsingborg

Göran Wahlström, Örestad Projekt

Fastighetsägarna Syd,
Distriktsstyrelsen
Ängelholm

Ulrika Möllerström, Melin Förvaltning
Johan Fajersson, Melin Förvaltning

x

Wihlborgs

Staffan Fredlund

x

Helsingborgs stad,
Fastighetsförvaltningen

Anna Aguyao Kjellman

x

Castellum

Lisa Östling

Öresundskraft

Cecilia Andersson
David Ingsten
Roger Karlsson
Magnus Gunnarsson

x
x
x
x
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7. Bilagor
Bilaga 1 – Klimatarbetsplan
Bilaga 2 – Minnesanteckningar klimatdialogmöte 1
Bilaga 3 – Mejlutskick förslag till klimatarbetsplan.
Vid protokollet

Helsingborg 2020-09-01

Cecilia Andersson
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